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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how a selected group of educators work with and 

experience the use of audiobooks and read-alouds at preschool. The study is focused on how 

educators reflect about and work with audiobooks and read-alouds and whether there has been 

any change in the use of audiobooks at preschool, with the increasing popularity of 

audiobooks in society. The study rests on interviews conducted with a total of four educators 

from two preschools. The results show that the educators believe that read-alouds are an 

important part of children's language development, while audiobooks are seen as a 

complement to the read-alouds. The result also shows that audiobooks are rarely or never used 

in the preschool activities while read-alouds are taking into practice at least once a day, often 

more. 
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Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka en utvald grupp pedagogers arbete och erfarenheter av 

ljudböcker respektive högläsning på förskolan. Undersökningen fokuserar på hur pedagoger 

tänker och arbetar med ljudböcker respektive högläsning samt om det skett någon förändring i 

användandet av ljudböcker på förskolan i och med ljudböckernas ökande popularitet i 

samhället. Studien vilar på intervjuer som genomförts med totalt fyra pedagoger från två 

förskolor. Resultatet visar att pedagogerna anser att högläsning är en viktig del av barns 

språkutveckling medan ljudböcker ses som ett komplement till högläsningen. Resultatet visar 

även att ljudböcker sällan eller aldrig används i verksamheten medan högläsning sker minst 

en gång per dag, ofta mer.  
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1. Inledning 

Den första svenska barnboken, Jungfruspegeln, skrevs redan 1591. Sedan dess har otaliga 

barnböcker skrivits. Samhället utvecklas ständigt och i dagens samhälle blir ljudböcker allt 

mer populära. I bokbranschen talar man om att ljudböckerna kommer ta över marknaden. I 

den årliga rapporten från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen 

skriver Wikberg (2017, s. 7) att den totala bokförsäljningen ökade med 62 miljoner kronor 

under 2016 jämfört med 2015 vilket motsvarar en ökning på 1,6 procent. De digitala 

abonnemangstjänsterna ökade sin försäljning med 61,4 procent medans de ordinarie 

återförsäljarna minskande återförsäljningen med 2,0 procent.  

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 17) beskriver högläsning som en aktivitet som 

dagligen förekommer på svenska förskolor. Kan det vara så att pedagogerna blir pressade att 

läsa med barnen, att det ses som ett måste då det dagligen förekommer på de flesta förskolor 

runt om i landet? Med de stora barngrupper som idag finns på förskolan, kan det vara så att 

ljudböcker skulle kunna underlätta för pedagogerna? Utifrån ett mångkulturellt perspektiv och 

barn med annat modersmål än svenska anser jag personligen att ljudböcker är positivt då det 

kan underlätta mycket. Barnet kan till exempel få höra boken både på sitt modersmål men 

även svenska. Nackdelen skulle kunna vara att jag som pedagog kan ha svårt att samtala med 

barnet om innehållet.  

Under de verksamhetsförlagda utbildningar jag deltagit i samt tidigare arbetslivserfarenheter 

inom förskolan har jag sällan sett att ljudböcker använts i verksamheten. Däremot har jag sett 

att högläsning ur en bilderbok sker minst en gång per dag, ofta i samband med vilan. Därför 

vill jag titta närmare på hur pedagoger bemöter den förändring som sker med dagens 

ljudböcker samt vad deras erfarenheter är kring ljudböcker respektive högläsning i förskolan.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka en utvald grupp pedagogers erfarenheter av 

arbetsformer kring ljudböcker respektive högläsning på förskolan samt om ljudböckernas 

ökande försäljning inverkat på pedagogernas arbetsformer.
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1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har jag valt följande frågeställningar  

➢ Hur tänker pedagoger om användandet av ljudböcker respektive högläsning på 

förskolan? 

➢ Hur använder sig pedagoger av ljudböcker respektive högläsning på förskolan? 

➢ På vilka sätt har ljudböckernas allt större popularitet inverkat på arbetsformerna på 

förskolan? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I kapitlet nedan kommer tidigare forskning och relevant litteratur att presenteras.  

2.1 Högläsning 

Ulla Dambers artikel, Read-alouds in preschool – A matter of discipline? (2015, s. 265-280) 

handlar om högläsning och hur den utförs på 39 olika förskolor. I studien ingick 31 

förskollärarstudenter och 8 förskollärare som hade fått i uppgift att under en veckas tid, 

observera och reflektera över högläsningen på den förskola de arbetade eller praktiserade på. 

De frågor som dessa förskollärarstudenter och förskollärare skulle ta i beaktande var: 

• Hur ofta utfördes högläsningen? 

• Hur lång tid pågick dem? 

• Hur valdes litteraturen? 

• Vem tog initiativet till högläsningen? 

• Inleddes dialoger och uppföljningsaktiviteter? 

• I vilken kontext tog högläsningen plats? 

 

I sin teoretiska utgångspunkt utgick Damber (2015, s 265-280) ifrån ett sociokulturellt synsätt 

där hon ansåg att meningsskapande är grunden för litteracitetshändelser. Hon använder även 

en ideologisk syn gentemot en autonom syn på litteracitet för att diskutera de negativa 

effekterna av sina slutsatser.  

Vid analyseringen av det insamlade materialet kunde Damber (2015, s. 265-280) se att det 

fanns många likheter mellan de olika förskolorna. Det skiljde inte heller så mycket mellan de 

förskolorna som var belägna i städer gentemot de som var belägna i lantlig miljö. Damber 

(2015, s. 265-280) såg dock att materialutbudet skiljde sig mycket från förskola till förskola. 

Några förskolor hade gott om böcker medan andra hade få. På vissa förskolor fanns böcker 

men barnen hade inte tillgång till dem, då personalen ansåg att barnen förstörde böckerna 

genom att bita i dem. 

 Resultatet av studien visade att högläsning oftast skedde en gång per dag och att det sällan 

var en planerad aktivitet. Böcker valdes ofta slumpmässigt. Uppföljningsaktiviteter skedde 

27% av läsgångerna. Damber (2015, s. 265-280) drog slutsatsen att högläsningen främst hade 

ett disciplinärt fokus.  
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Edwards (2008, s.20-21) skriver däremot om högläsning som den viktigaste stunden på dagen. 

Hon anser att det är där grunden läggs för barns språkutveckling genom att barnen till 

exempel lyssnar till skriftspråket, upptäcker sambandet mellan ljud och bokstäver samt att 

både text och bild kan inspirera barnen till samtal. Fortsättningsvis tar Edwards (2008, s. 20-

21) upp att högläsningen även tränar upp vår koncentrationsförmåga, vår förmåga att kunna 

följa en röd tråd genom berättelsen samt tränar oss på att visualisera inre bilder. Liksom 

Edwards (2008) lyfter Svenska barnboksakademin fram vikten av barnboken i sin skrift 

Sjutton skäl för barnboken. Skriften finns att ladda ner på många olika språk 

(https://www.barnboksakademin.com/17skal/index.shtml). 

Högläsning ses som en grundläggande del av barns språkutveckling därför anser jag att det är 

en viktig aspekt att lyfta i relation till min egen studie. Damber (2015, s. 265-280) menar att 

högläsningen främst har ett disciplinärt syfte medan Edward (2008, s. 20-21) ser högläsningen 

som den viktigaste stunden på dagen, vilket ger två olika men intressanta infallsvinklar till 

min egen studie.   

 

2.2 Ljudböcker 

Iben Have och Birgitte Stougaard Pedersen skriver i sin artikel Sonic mediatization of the 

book: affordance of the audiobook (2013, s. 123-140) om de kulturella förändringar som sker 

i form av ljudböckernas allt större popularitet som kommer från den framväxande digitala 

tekniska utvecklingen det senaste årtiondet. Fortsättningsvis skriver Have och Stougaard 

Pedersen (2013, s. 123-140) att ny bärbar digital ljudmedia ändrar på hur vi som människor 

ser på läsning samt att vi tillämpar denna nya media på praktiker där läsning inte varit så 

vanligt innan, till exempel på gymmet, under cykelturen, vid trädgårdsarbete eller vila. De 

lyfter också fram att förr var ljudmedium förknippat med barn, synskadade eller dyslektiker 

men att ljudboken idag har utvecklats till ett populärt fenomen för alla. Detta fenomen anser 

Have och Stougaard Pedersen (2013, s. 123-140) har lika mycket gemensamt med andra 

former av ljudmedier så som musik och radio som det har med läsning av tryckta böcker.  

Intresset för ljudböcker blir allt mer populärt i dagens samhälle och står för den större delen 

av den totala bokförsäljningen i Sverige. Detta finner jag intressant och vill på så sätt koppla 

ihop med min egen studie. 
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2.3 Ljudböcker eller högläsning 

Ljudböcker definieras enligt Have och Stougaard Pedersen (2013, s. 124) som en inspelning 

av en text vilket läses högt av författaren själv, en professionell berättare eller en syntetisk 

röst. Högläsning, inom förskolan, definierar jag med en pedagog som läser ur en bilderbok för 

barn. Rhedin (2001, s. 17) beskriver bilderboken som en bok där det finns minst en bild per 

uppslag som i kombination med text vill berätta en historia utifrån ett skönlitterärt syfte.  

Heimer (2016, s. 16-18) menar att vid högläsning får barnen bekanta sig med skriftspråket 

samt att högläsningsstunden skapar en gemenskap i mötet mellan vuxen, barn och text vilket i 

sin tur inbjuder barnen till samtal, frågor och tankar. Fortsättningsvis skriver Heimer (2016, s. 

16-18) att vid högläsning artikulerar läsaren orden bättre än vid vanliga samtal vilket innebär 

att barnen även får ta del av ordens uttal och uppbyggnad. Heimer (2016, s. 16-18) och 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013, s. 22) tar upp vikten av högläsning för att barn ska 

kunna förstå omvärlden så som till exempel människors relationer och livsvillkor. Heimer 

(2016, s. 16-18) menar att högläsningen bidrar till att barn utvecklar sin egen identitet då vi 

vid högläsning kan få se världen genom andras ögon och sedan tillsammans diskutera det vi 

sett.  

Rhedin (2004, s. 17-18) beskriver små barns möten med bilderböcker där barnen ses som 

oerfarna i bokläsandets och bläddringens materiella grundförutsättningar, alltså barns 

uppfattning om själva boken och hur den bör användas. Vidare skriver Rhedin (2004, s. 17-

18) att texten i bilderböcker endast är till för att skapa ljud, texten har ingen reell betydelse för 

de yngre barnen. Have och Stougaard Pedersen (2013, s.127) beskriver hur ljudböcker skiljer 

sig från den tryckta boken i form av att läsandet med ögonen uteblir och ifrågasätter då om det 

ens verkar vettigt att överhuvudtaget kalla ljudböcker för böcker. De argumenterar för att 

ljudböcker inte endast ska diskuteras som en reflektion av den tryckta boken utan som ett helt 

eget fenomen.  

Utifrån Rhedins synsätt på små barns möten med bilderböcker funderar jag på om ljudböcker 

kan vara till fördel för de yngre barnen då ljudet är det centrala? Och kan det vara så att vid 

lyssning av ljudböcker kan barnen gå miste om bekantskapen av skriftspråket samt den 

gemenskap som Heimer (2016, s. 16-18) skriver om att barnen tillägnar sig i samband med 

högläsning? Två viktiga aspekter att förhålla mig till i min egen studie.
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2.4 Ljudböcker och högläsning ur ett mångkulturellt 

perspektiv 

Förskolans framväxt som en välfärdsinstitution med nationell inramning har under senare 

decennier tillförts ett mångkulturellt uppdrag. Ett uppdrag med ambition att tillgodose 

samhällets växande mångkulturalitet (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013, s. 12).  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med 

utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska 

och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan 

ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål. (Skolverket, 2016, s. 7) 

 

Detta citat berättar vad förskolan ska göra men inte hur det ska göras. Puskás (2013, s. 46) 

menar att det då blir upp till förskolläraren att tolka hur de ska gå till väga för att uppnå målen 

samt att det blir deras erfarenheter av vilka arbetssätt och metoder som passar bäst. 

Barn med annat modersmål är svenska behöver mycket svensk språkstimulans på förskolan då 

barnen ofta talar sitt eget språk i hemmet. Ofta saknas ett svenskt basförråd av ord och via 

vardagsglosor kan detta basförråd byggas upp. Ett sätt att bygga upp basförrådet kan vara 

genom tvåspråkiga böcker eller ljudböcker inlästa på olika språk (Edwards, 2008, s.139-140). 

Heimer (2016, s. 28-29) lyfter också vikten av att barn med annat modersmål stimuleras i sina 

språk, bland annat genom böcker på modersmålet eller modersmålen. För att stödja barn med 

annat modersmål än svenska i förståelsen av texter menar Heimer (2016, s. 28-29) att barnen 

bör lyssna till böcker på både sitt modersmål och på svenska.  

Dagens Sverige är ett samhälle med växande mångkulturalitet vilket innebär att många av 

barnen på förskolorna är flerspråkiga. Barnen är delaktiga i olika kulturer och ska på så vis 

enligt Utbildningsdepartementet (2010, s. 7) mötas av ett interkulturellt förhållningssätt. Då 

förskolan är en del av utbildningsväsendet som har i uppdrag att erbjuda barn och ungdomar 

likvärdiga möjligheter till utbildning anser jag att det är en viktig aspekt att lyfta i mitt arbete.
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

Min utgångspunkt är ett undersökande perspektiv där jag varit intresserad av en djupare 

förståelse av pedagogers erfarenheter av olika arbetsformer i användandet av ljudböcker 

respektive högläsning på förskolan. Jag har valt intervju som metod då jag anser att det bäst 

passar in på mitt syfte med studien, som är att få ta del av pedagogers reflektioner kring de 

olika arbetsformerna.   

 

3.1 Intervju 

Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna vara så delaktig i samtalet som möjligt, för att 

få med all information som sägs samt för att kunna gå igenom intervjuerna flera gånger. 

Löfgren (2014, s. 150) menar att fördelarna med att spela in intervjuer gör att den som 

intervjuar kan koncentrera sig på vad som sägs och på så vis, vid behov, ställa följdfrågor. 

Löfgren (2014, s. 150) ser också fördelen med att spela in, på så sätt att den intervjuade 

slipper bli avbruten eller får vänta för att intervjuaren ska hinna anteckna. Intervjuerna i min 

studie transkriberades och kommer förstöras efter att examensarbetet blir godkänt, för att på 

så vis bibehålla deltagarnas anonymitet samt att känslig information inte hamnar i fel händer.  

 

3.2 Etik 

När en förskola ska ingå i studien ska alltid förskolechefen kontaktas, informeras och be om 

tillåtelse. De pedagoger som ska medverka bör få information om studien samt måste ge sitt 

samtycke till att delta i studien. Pedagogerna bör även vara införstådda med att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Vid intervjuer är det viktigt att frågorna är formulerade på så 

sätt att den intervjuade inte känner något obehag (Löfdahl, 2014, s. 32-43). Vid de intervjuer 

jag genomförde har alla pedagoger blivit tilldelade ett informationsbrev samt en 

samtyckesblankett, där det tydligt framgår vad som är syftet med studien samt att 

pedagogerna är införstådda med att de när som helst, utan negativa konsekvenser, kan avbryta 

sin medverkan i studien. Som skydd att obehöriga inte kan ta del av de uppgifter som 

framkommit i min studie kommer jag förhålla mig till de fyra begreppen som Vetenskapsrådet 

(2017, s. 40) skriver om, sekretess, tystnadsplikt, anonymitet samt konfidentialitet. 
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Syftet med studien är att undersöka en utvald grupp pedagogers erfarenheter av arbetsformer 

kring ljudböcker respektive högläsning på förskolan samt om ljudböckernas ökande 

försäljning inverkat på pedagogernas arbetsformer. Avsikten med studien är att få mer 

kunskap om detta, inte kritiskt granska pedagogerna. Utifrån det har jag på vissa ställen i min 

analys valt att skriva ut vilken pedagog som säger vad medan jag på andra ställen valt att 

endast benämna hur många pedagoger som ansåg något. 

 

3.3 Urval 

Jag har valt att intervjua totalt fyra pedagoger. De arbetar på två olika förskolor och 

avdelningar. Urvalet grundas på att jag vill undersöka två olika förskolor men också se om det 

finns något samband eller olikheter mellan två pedagoger från samma avdelning. Jag har även 

valt förskolor med olika åldersindelning av barnen för att på så vis få en större bredd. Mitt 

urval av förskola grundas på det som var tillgängligt och praktiskt för mig då tiden var en 

bidragande faktor. Pedagogerna valde själva, inom sin avdelning, vilka som ville medverka i 

intervjuerna.  

På den ena förskolan fanns det barn i åldrarna 1-5 år medan den andra förskolan hade barn 

mellan ett och tre år.  

Pedagog 1, började arbeta som förskollärare 2001 och arbetar nu på en åldersblandad 

förskola, barn mellan 1-5 år. 

Pedagog 2, började arbeta som barnskötare 1991 och arbetar nu på en åldersblandad förskola, 

barn mellan 1-5 år. 

Pedagog 3, började arbeta som förskollärare 1994 och arbetar nu på en yngrebarnsavdelning, 

barn mellan 1-3 år. 

Pedagog 4, började arbeta som barnskötare 2015 och arbetar nu på en yngrebarnsavdelning, 

barn mellan 1-3 år.  

Pedagog 1 och 2 arbetar tillsammans på en avdelning och pedagog 3 och 4 arbetar 

tillsammans på en avdelning. 
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3.4 Genomförande 

Jag började med att kontakta förskolechefen för att få tillåtelse att genomföra intervjuerna. 

Därefter informerades de pedagoger som ville medverka i intervjuerna om mitt arbete och om 

de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade angående deras arbete och tankar kring 

ljudböcker respektive högläsning på förskolan, samt om ljudböckernas ökande popularitet 

inverkat på deras arbete med ljudböcker. Väl på plats fick varje pedagog ett informationsbrev 

om vad som var studiens syfte samt en samtyckesblankett att skriva under innan intervjuerna 

genomfördes. Intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplats i avskildhet från barn och 

personal. Intervjufrågorna bestod av fyra huvudkategorier där den första kategorin var att få 

bakgrundsinformation om de intervjuade. Det fungerade samtidigt som ett bra verktyg för att 

få igång samtalet. Jag hade möjlighet att ställa följdfrågor till de svar som gavs om något var 

oklart eller om jag ville att pedagogerna skulle utveckla sina svar. För att bevara 

konfidentialiteten av pedagogerna vid transkriberingen fick varje pedagog en siffra till sitt 

namn. Efter transkriberingen kunde jag hitta olika teman utifrån intervjufrågornas 

huvudkategorier som baseras på arbetets syfte och frågeställningar.  

 

3.5 Metoddiskussion 

Jag upplever att den metod jag använt fungerat väl för syftet med studien. Dock funderar jag 

över om vissa faktorer hade kunnat förbättra studien, så som urval av förskola. Då urvalet var 

grundat på vad som var tillgängligt och praktiskt för mig slumpade det sig så att den ena 

förskolan inte alls arbetade med ljudböcker medan den andra förskolan bara använde sig utav 

det lite grann. Hade jag istället gjort mitt urval baserat på om förskolan använde sig utav 

ljudböcker hade kanske intervjuerna blivit mer innehållsrika i förhållandet till ljudböcker. 

Men jag hade även en liten baktanke med att inte välja förskola på urvalet om de arbetade 

med ljudböcker eller inte för att på så vis inte veta vilka förutsättningar förskolan hade innan 

mina intervjuer genomfördes och på så sätt få en ärligare bild av det jag valt att undersöka.  

När jag reflekterar över valet att spela in mina intervjuer, är jag nöjd att jag tog det beslutet. 

Även om det tog ett tag att transkribera allt som sades under de fyra intervjuerna så anser jag 

att jag kunde följa med i samtalet på ett annat sätt än om jag skulle ha antecknat samtidigt. Jag 

ser också fördelen med att ha materialet ordagrant nedskrivet för att på så vis kunna gå 

igenom allt flera gånger och kanske få syn på saker jag tidigare missat. Jag är även medveten 

om att vid intervju får jag endast pedagogernas syn på det jag vill undersöka. 
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Medan om jag till exempel hade valt att komplettera undersökningen med observationer så 

hade det kunnat visat att det pedagogerna säger stämmer överens med det som sker på 

förskolan. Då tiden var en bidragande faktor valde jag att endast fokusera på intervjuer.  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s. 112-117) skriver om validitet och reliabilitet. Med 

validitet menas vad vi avser att undersöka och i vilken utsträckning det sker medan med 

reliabilitet menas hur det vi vill undersöka mäts. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s. 112-

117) menar att det finns hög samt låg validitet och reliabilitet. Jag anser att mitt arbete håller 

en hög validitet och reliabilitet eftersom jag har besvarat syfte och frågeställning utifrån den 

metod som valdes samt de intervjufrågor som ställdes. Denna studie är en liten kvalitativ 

undersökning och på så sätt kan inga generella slutsatser dras.
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4. Resultat och analys 

Här kommer jag att presentera resultat och analys av de intervjuer som genomförts. 

Presentationens struktur följer studiens tre frågeställningar. 

 

4.1 Pedagogers tankar om användandet av ljudböcker 

respektive högläsning på förskolan 

Vid analys av intervjuerna kunde jag tydligt urskilja att alla pedagogerna uttryckte vikten av 

högläsning på förskolan. Pedagogerna uttryckte hur viktig högläsning är för barns 

språkutveckling men även att de själva får en närhet till barnen, att få sitta tillsammans. En 

annan aspekt som pedagogerna påvisade är att vid högläsning kan de stanna upp och diskutera 

innehållet med barnen, något pedagogerna ansåg var komplicerat med ljudböcker. Pedagog 4 

menar att: 

 

-När man läser själv så har man lite lättare att bryta mitt i om ett barn kommer in med 

sina tankar och funderingar. Man slipper pausa på någon spelare eller så. Då kan man 

liksom bryta och lyssna på deras tankar och sätta igång när man vill igen också. Så det 

tror jag är lite enklare med vanliga böcker. 

 

Pedagogerna på den åldersblandade avdelningen ansåg att det var lättare att fånga barnen och 

få dem involverade vid högläsning, medans pedagogerna från yngrebarnsavdelningen tyckte 

tvärtom. De ansåg att det kunde vara lättare att fånga de yngre barnen med ljudböcker. 

Eftersom det är här och nu på ett annat sätt än med böcker för högläsning. Två av de fyra 

pedagogerna uttryckte att de upplever ljudböcker som ett komplement till högläsning. 

Pedagogerna menade att det kunde vara bra för barnen att få höra en annan röst ibland samt 

att det är ett bra sätt att träna koncentrationen och öva sig på att hålla fokus utan något visuellt 

framför sig, men att det är högläsningen som är det viktiga. Vid frågan om pedagogerna 

kunde se några fördelar respektive nackdelar med ljudböcker upplevde jag det som om att alla 

pedagogerna snabbt kunde se många nackdelar med ljudböcker men att de var tvungna att 

tänka efter en stund för att komma på fördelar. När samma fråga ställdes fast om högläsning 

upplevde jag att det var det motsatta.
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 Pedagogerna kunde lätt komma fram till många fördelar med högläsning men se väldigt få 

eller inga nackdelar alls med högläsning. Pedagog 3,2 och 1 berättar: 

 

-Jag tror inte det finns någon nackdel med böcker. 

-Jag kan inte känna att det är några nackdelar. 

-Jag ser inga nackdelar med det. 

 

Pedagogerna ansåg att det positiva med ljudböcker var att barnen fick varva ner och 

koncentrera sig på rösten samt att barnen själva kunde skapa sig inre bilder. Det framkom 

även under intervjuerna att ljudböcker är bra för de barn som inte tycker om att läsa samt för 

de barn som har annat modersmål än svenska, att de kan få höra boken på sitt eller sina 

modersmål. Det negativa med ljudböcker som pedagogerna uttryckte det, var att barnen hade 

svårt att hålla fokus utan några bilder framför sig. Pedagogerna ansåg att barnen behövde 

bilder för att koppla ihop med det som sägs samt att vid lyssning av ljudböcker blir det svårt 

att ha en dialog med barnen om innehållet i ljudboken, på det sättet de brukar ha vid 

högläsning.  

 

4.2 Pedagogers användning av ljudböcker respektive 

högläsning på förskolan 

På avdelningen där pedagog 1 och 2 arbetar användes ljudböcker oftast till vilan. Med vilan 

menade pedagogerna tiden efter lunch då de samlar barnen i ett rum för att pedagogerna ska 

kunna lösa den logistiska biten av verksamheten, så som till exempel disk, torkning av bord, 

raster med mera. Massagesagor eller klassiska, traditionella sagor var vanligast vid 

användning av ljudböcker på vilan men oftast var det högläsning som användes vid vilan. En 

pedagog hade högläsning direkt på morgonen, då flera barn önskade att få starta dagen så. 

Pedagogen berättade att högläsning också skedde spontant flera gånger om dagen, när barnen 

själva bad om att få höra en bok. På följdfråga om pedagogen ansåg att barnen på hens 

avdelning hade lika stor tillgång till ljudböcker som böcker för högläsning svarade pedagog 1 

ett så här:
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-Det skulle jag säga, fast de kommer inte på det lika lätt som en bok. 

 

Jag tolkar svaret så att pedagogen ansåg att barnen hade lika stor tillgång till ljudböcker som 

böcker för högläsning men att barnen inte själva tänkte på att be om att få lyssna på 

ljudböcker lika lätt som de gör med böcker för högläsning. Pedagog 2 som arbetar på samma 

avdelning som pedagog 1 svarade så här när samma följdfråga ställdes: 

 

-Jag tror inte barnen kommer och väljer det, kan vara någon enstaka gång som en kan 

sätta sig och be om det. Något enstaka barn men inte så jätteofta, det kanske kommer. 

 

Flera av pedagogerna berättade att de använde sig utav högläsning för att lugna ner 

barngruppen, för att få ner tempot när barnen till exempel springer runt innan eller efter 

maten. På yngrebarnsavdelningen ansåg en av pedagogerna att om de hade högläsning innan 

maten fick det även en påverkan på måltiden, att barnen då var lugnare och då även åt bättre.  

På yngrebarnsavdelningen där pedagog 3 och 4 arbetar användes inte ljudböcker i 

verksamheten. Varför det var så kunde pedagogerna inte svara på men trodde det kunde bero 

på att de själva inte hade något intresse för ljudböcker. Flera av pedagogerna kopplade 

användandet av ljudböcker till sig själva. De ansåg att de inte använde ljudböcker så ofta eller 

inte alls i verksamheten på grund utav att de själva inte använde det i sitt privatliv. På frågan 

varför de trodde att det var så svarade flera av pedagogerna att de gillade att läsa, de ville ha 

en riktigt bok i sina händer som de själva kunde bläddra i. Pedagog 3 berättar: 

 

-Om vi går tillbaka till oss som pedagoger, jag själv tycker inte om att lyssna på ljudbok 

för jag vill gärna ha boken i hand, om det kan vara det som avspeglar sig här? Att jag inte 

har tagit till det här för att jag själv inte känner mig bekväm i en ljudbok till exempel. 

 

Pedagogerna på yngrebarnsavdelningen höll vid tiden av intervjuerna på med ett bokarbete. 

Temat var böckerna om Grodans och hans vänner skriven av Max Velthuijs, där känslor står i 

centrum och hur de kan upplevas och bearbetas. Pedagogerna ansåg att högläsning tillför 

mycket. De menade att det skapas en gemenskap genom att sitta och lyssna tillsammans för 
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att sedan kunna diskutera och barnen kan komma med frågor och idéer. Då flera av barnen på 

yngreavdelningen har annat modersmål än svenska ansåg även pedagogerna där att de barnen 

kunde genom högläsning koppla ihop de ord som sades med de bilder som fanns i boken.  

Att få en bild till ordet för att sedan kunna koppla det ordet till en handling, något 

pedagogerna ansåg var svårt om barnen bara fick höra det pratade ordet, som vid lyssning av 

ljudböcker. Flera av pedagogerna ansåg att många utav de böcker och ljudböcker som finns 

tillgängliga på deras avdelningar finns där för att de som pedagoger gillar dem eller att de är 

traditionella och medför ett kulturarv. Astrid Lindgrens böcker nämndes bland de böcker och 

ljudböcker som pedagogerna namngav att de använde i verksamheten. Pedagog 1 berättar: 

 

-Vissa är ju ett kulturarv som man bara ska ha med sig, tycker jag. Jag kan tycka att det är 

samma med Astrid Lindgren. I Sverige tycker jag att barn ska veta vem Pippi Långstrump 

är och Emil, han hör också till vårat kulturarv. Som vi ska föra vidare, i alla fall visa dom. 

 

Pedagogerna lånar även böcker utefter barnens intressen samt olika former av böcker så som 

vanliga barnböcker, faktaböcker, serietidningar och pekböcker. Ingen av pedagogerna nämnde 

att de lånar ljudböcker. 

 

4.3 Ljudböckers inverkan på pedagogers arbetsformer på 

förskolan 

Alla pedagogerna ansåg att de inte har märkt av någon skillnad i användandet av ljudböcker 

på förskolan. Pedagog 1 kunde dock se en skillnad i det material som marknadsförs till 

förskolor idag, att i det nya materialet ofta finns med både tryckta böcker och ljudböcker. 

Diskussioner om ljudböcker i verksamheten var det ingen av pedagogerna som ansåg att de 

hade, däremot mycket diskussioner om högläsning. Så som att det ska finnas böcker i varje 

rum, de ska vara lättillgängliga och finnas i olika utföranden. 
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4.4 Analys av resultat 

Vid analys av resultaten i min studie kan jag, liksom Damber (2015, s. 265-280) som drog 

slutsatsen att högläsningen främst hade ett disciplinärt fokus, se att flera av pedagogerna i min 

studie uttryckte att de använde sig utav högläsning för att lugna ner barngruppen ibland. Men 

pedagogerna utgick även från barnens intressen som till exempel de spontana 

högläsningstillfällen som uppstod när barnen själva bad om att få bli lästa för. Till skillnad 

från Damber (2015, s. 265-280), som beskriver att böckerna valdes slumpmässigt och att 

högläsning bara skedde en gång per dag, berättade flera av pedagogerna i min studie att de 

valde böcker eller ljudböcker utefter vad de själva gillade samt böcker och ljudböcker som 

anses vara klassiska eller traditionella. Pedagogerna berättade även att de hade högläsning 

minst en gång per dag men ofta fler då barnen spontant kom och bad om att få bli lästa för.  

Pedagogerna ansåg att högläsning var viktigt för barnens språkutveckling liksom Edwards 

(2008, s. 20-21) som anser att grunden för språkutveckling läggs via högläsning. Edwards 

(2008, s. 20-21) nämner även att barn tränar upp sin koncentrationsförmåga samt att 

visualisera inre bilder vid högläsning. Koncentrationsförmåga och att visualisera inre bilder 

var något som pedagogerna i min studie associerade med ljudböcker istället för högläsning.  

Pedagogerna i min studie uttryckte flera gånger vikten av gemenskap och närhet vid 

högläsning för barnen något som även Heimer (2016, s. 16-18) belyser vikten av, att det är i 

mötet mellan vuxen, barn och text som det skapas en gemenskap som inbjuder barnen till 

samtal, frågor och tankar. Flera av pedagogerna i min studie ansåg det viktigt att kunna 

diskutera innehållet i en bok och att barnen hade möjlighet att avbryta med frågor, tankar eller 

egna idéer. Pedagogerna från småbarnsavdelningen uttryckte att de skulle kunna ha lättare att 

fånga in barnen med ljudböcker än böcker för högläsning, något som pedagogerna från den 

åldersblandade avdelningen inte hade samma synsätt på. Rhedin (2004, s. 17-18) tar upp att 

små barn ses som oerfarna bokläsare och att texten inte har någon verklig betydelse, det är 

ljudet som är det centrala.   

Till de barn som har annat modersmål än svenska ansåg pedagogerna att ljudböcker kunde 

vara ett komplement, då pedagogerna inte själva kan läsa för dem på deras modersmål och 

som det står skrivet i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016, s. 7) ska barn med annat 

modersmål än svenska få möjlighet att utveckla alla sina språk. Heimer (2016, s. 28-29) samt 

Edwards (2008, s. 139-140) skriver också om att barnen bör få höra böcker/ljudböcker på sina 

språk för att stödja barnen i deras språkutveckling. 
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Den ökning av ljudböcker som Wikberg (2017, s.7) samt Have och Stougaard Pedersen 

(2013, s. 123-140) skriver om har inte inverkat på hur pedagogerna i min studie använder sig 

utav ljudböcker på förskolan. Den förändring som skett är i marknadsförningen av nytt 

material till förskolan, där förskolan erbjuds att köpa ljudböcker tillsammans med tryckta 

böcker. Flera av pedagogerna såg ljudböckerna som ett komplement till högläsningen.
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5. Diskussion av resultat och metod 

I det här kapitlet kommer resultaten att diskuteras vidare samt egna reflektioner att göras. Jag 

kommer även kritiskt granska det egna arbetet. Avslutningsvis finns förslag på frågor som jag 

finner intressanta för ytterligare forskning och som jag skulle vilja studera vidare.  

Mina erfarenheter av att ljudböcker sällan används på förskolan verkar stämma överens med 

resultatet i min studie. Då marknadsförning av ljudböcker verkar nå fram till förskolan kan jag 

tycka det är konstigt att en större förändring av användandet av ljudböcker inte har skett på de 

förskolor jag gjorde min studie. Kan det vara så att pedagogernas egna referensramar om att 

ljudböcker inte är något för dem också blir barnens referensramar? Utifrån Rhedins (2004, s. 

17-18) synsätt om att det är ljudet och inte själva texten som är det viktiga för små barn hade 

det kanske varit en god idé för pedagogerna på småbarnsavdelningen att använda sig utav 

ljudböcker för att på så sätt ge barnen fler möjligheter till att erövra kunskap. 

Mot bakgrund av pedagogernas resonemang om att barn med annat modersmål än svenska 

behöver koppla ihop ord och bild för att skapa mening och för att senare kunna koppla dessa 

ord till en handling förstår jag att pedagogerna ser på ljudböcker som ett komplement till 

högläsning. Jag kan även se att användandet av ljudböcker på annat språk än svenska kan 

hjälpa pedagogerna, då de själva oftast inte behärskar alla de olika språk som kan finnas på en 

förskola. På så sätt skulle pedagogerna kunna ta hjälp av ljudböcker så barnen kan komma i 

kontakt med sitt/sina modersmål även på förskolan. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2016, s. 11) är ett strävansmål att just barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt eller sina modersmål samt svenska. Om jag som 

pedagog inte behärskar barnens språk hur ska jag då kunna ge dem möjlighet att utvecklas 

inom de olika språken när jag inte har möjligheten att hjälpa dem i det? I och med det här 

anser jag att ljudböcker skulle kunna vara en lika stor del av barnens vardag som högläsning 

är. Kan det vara så att det i förskolans läroplan borde vara tydligare framskrivet hur 

pedagoger ska arbeta med de olika strävansmål som anges? Idag blir det som Puskás (2013, s. 

46) beskriver, att det utifrån varje enskild förskollärares erfarenheter bestäms vilka metoder 

och arbetssätt som passar bäst att arbeta med de olika strävansmålen. Inom förskolan saknas i 

regel språkstödjande personal, vilket finns inom förskoleklass- och skolverksamhet, som gör 

att alternativa inlärningsmetoder kan vara särskilt viktiga att ta del av i förskolan. 



 

21 

Studiens syfte var att undersöka en grupp pedagogers arbete med och erfarenheter av 

ljudböcker respektive högläsning på förskolan. Jag anser att jag har nått mitt syfte med hjälp 

av de tre frågeställningarna. Anledningen till att jag valde att genomföra studien var att jag 

under tidigare erfarenheter inom förskolan observerat att ljudböcker sällan används medan 

högläsning sker minst en gång per dag.  

I reflektioner över det egna arbetet skulle jag ha önskat att mer tid hade ägnats åt inläsning av 

tidigare forskning då jag kan se vikten av det i mitt arbete. Hade mer litteratur lästs på hade 

kanske resultatet av studien blivit annorlunda då fler infallsvinklar eventuellt hade 

synliggjorts. Jag tycker att intervju som metod besvarade syfte och frågeställningar väl. Det 

jag skulle gjort annorlunda är att intervjua fler pedagoger för att få en bredare bild. Det hade 

även räckt med en pedagog från en avdelning då liknande svar har getts av de pedagoger som 

intervjuats från samma avdelning, vilket jag dock inte kunde ha vetat innan intervjuerna 

genomfördes.  

Under första intervjun som genomfördes lärde jag mig att jag behövde förtydliga en del 

formuleringar i mina frågor samt vad som menades med begreppet ljudböcker. Jag är 

medveten om att förklaringarna kan ha påverkat svaren i intervjuerna. Om jag fick chansen att 

göra om intervjuerna skulle jag ha formulerat frågorna tydligare. Något jag tyckte fungerade 

bra var att jag snabbt transkriberade mina intervjuer då de fortfarande fanns färskt i minnet. 

På så sätt kunde jag komma ihåg gester som pedagogerna använde sig utav.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har jag haft många tankar om varför ljudböcker användes i så liten 

utsträckning eller inte alls på de förskolor där jag genomförde min studie. Då jag kan se 

många fördelar i användandet av ljudböcker som till exempel för de barn som har annat 

modersmål än svenska, tycker jag det är tänkvärt att ljudböcker inte användes mer på 

förskolorna och att pedagogerna ansåg ljudböcker som ett komplement till högläsning. Det 

skulle för mig vara spännande att forska vidare om i vilken utsträckning ljudböcker faktiskt 

används på svenska förskolor idag och om ljudböcker bara borde ses som ett komplement till 

högläsning eller om det har lika stor inverkan på barns språkutveckling som högläsningen.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjumall: Pedagogers arbete med och erfarenheter av ljudböcker 

respektive högläsning på förskolan  

Intervju med syfte att undersöka en utvald grupp pedagogers erfarenheter av arbetsformer 

kring ljudböcker respektive högläsning på förskolan samt om ljudböckernas ökande 

försäljning inverkat på pedagogernas arbetsformer. 

Bakgrund 

➢ Ge en kort beskrivning av dig själv (namn, födelseår, utbildning, erfarenheter) 

➢ Vad uppskattar du med yrket och vad är utmanande? 

➢ Har yrket förändrats? På vilket sätt? 

 

Pedagogers tankar kring användandet av ljudböcker respektive högläsning på förskolan  

➢ Vilka är dina tankar om användandet av ljudböcker på förskolan? 

➢ Är användandet av ljudböcker viktigt? Varför? 

➢ Vad tycker du att ljudböcker tillför eller kan tillföra? Fördelar? Nackdelar? 

➢ Vilka är dina tankar om högläsning på förskolan?  

➢ Är högläsning viktigt? Varför? 

➢ Vad tycker du högläsning tillför eller kan tillföra? Fördelar? Nackdelar? 

 

Pedagogers användande av ljudböcker respektive högläsning på förskolan 

➢ Ge exempel på ljudböcker som du använder i verksamheten! 

➢ Hur kommer det sig att du valt dessa ljudböcker? 

➢ På vilka sätt använder du dig av ljudböcker i verksamheten? 

➢ Hur kommer det sig att du valt att göra just så? 

➢ Ge exempel på böcker som du använder för högläsning! 

➢ Hur kommer det sig att du valt dessa böcker?
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➢ På vilka sätt använder du dig av högläsning i verksamheten? 

➢ Hur kommer det sig att du valt att göra just så? 

 

Ljudböckernas eventuella inverkan på pedagogers arbetsformer 

➢ Kan du se att ljudböckernas ökande popularitet i samhället inverkat/inverkar på hur ni 

använt/använder er av ljudböcker på förskolan? Beskriv! 

➢ Har du iakttagit någon förändring kring hur ni arbetar med ljudböcker? Ge exempel! 

➢ Vad tänker du kring ljudböcker i förhållande till pedagogers högläsning? 

➢ Förekommer det att ni som pedagoger diskuterar högläsning och/eller användandet av 

ljudböcker i verksamheten? Hur resonerar ni då? 

 

Övrigt 

➢ Finns det något du vill tillägga som vi inte tagit upp men som du anser är viktigt i 

sammanhanget
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev  

Jag heter Caroline Sundler och studerar till förskollärare vid Karlstad Universitet. Jag håller 

just nu att skriva mitt examensarbete som handlar om pedagogers arbete med och erfarenheter 

av ljudböcker respektive högläsning på förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka en 

utvald grupp pedagogers erfarenheter av arbetsformer kring ljudböcker respektive högläsning 

på förskolan samt om ljudböckernas ökande försäljning inverkat på pedagogernas 

arbetsformer. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun beräknas ta 

omkring 30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras. Din medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas.  

 

Hälsningar  

Caroline Sundler 
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Bilaga 3 
 

Samtyckesblankett 

Jag har informerats om studiens syfte samt om hur informationen samlas in, bearbetas och 

hanteras. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta 

min medverkan, när jag vill, utan att ange orsak och utan några som helst negativa påföljder. 

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att 

min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas till detta 

examensarbete men jag är medveten om att slutversionen är offentlig. Jag samtycker härmed 

till att medverka i studien.  
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